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Infrastrukturdepartementet 
Remissyttrande från Tallink Silja , ert Dnr. I2022/02107 
 
Remiss obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg. 
 
Tallink Silja är medlem i föreningen Svensk Sjöfart och stödjer fullt ut det remissvar 
som inlämnats från föreningen och anser inte att det finns skäl att förlänga 
ändringen i fartygssäkerhetsförordningen. 
 
Utöver vad som framförs av föreningen Svensk Sjöfart vill Tallink Silja framföra att vi 
inte anser att det på något sätt har kunnat påvisas att denna utökning av ID-
kontroller är sjösäkerhetsmässigt påkallat. Det finns inte någon påvisad 
sjösäkerhetsmässig anledning att utöka ID-kontrollerna. Det visas inte minst av att 
de utökade ID-kontrollerna efter 2023-01-01 bara ska utföras på resor till Sverige. 
Skulle ID-kontrollerna vara sjösäkerhetsmässigt påkallade borde kontrollerna utföras 
på alla sträckor. 
 
Det har under innevarande period av utökade ID-kontroller inte visat sig vara några 
problem med ID-handlingar och där med inte heller några problem med korrekta 
passagerarlistor. 
 
Tallink Silja anser generellt att om kraven på ID-kontroller behöver skärpas av 
sjösäkerhetsskäl så bör ett sådant beslut tas inom EU för att ha samma krav inom de 
länder som trafikeras. Är det ett sjösäkerhetsproblem bör samma problem finnas 
även i övriga EU-länder. Sverige bör inte ha extra särkrav. 
 
Finns det andra skäl för att stärka kravet på ID-kontroller bör dessa skäl redovisas 
och man ska då inte hänvisa till att kravet på ytterligare ID-kontroller krävs av 
sjösäkerhetsskäl.  
 
Tallink Silja anser inte att det idag har redovisats sjösäkerhetsmässiga skäl för att 
förlänga de utökade ID-kontrollerna och kravet där med inte ska förlängas.  
 
Stockholm 2022-12-05 
 
 
Hans Friberg 
Fleet Operational Manager 
Tallink Silja 
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